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Inschrijfformulier: OCTOPLUS- masterclass        schooljaar 2017-2018 
(in te vullen door de basisschool en mede te ondertekenen door ouders) 

 

Gegevens leerling 

Naam:                                                                                                                                                                          M / V 

Adres:  

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer thuis: 

Geboortedatum: Geboorteplaats: 

E-mailadres: Geboorteland: 

 

Gegevens ouder/verzorger die de betalingen verricht:  

Naam en voorletter(s):                                  M / V  

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer thuis:  Mobiel nummer: 

Bankrekeningnummer (IBAN): 

Geboorteland: Nationaliteit:  

E-mailadres ouder/verzorger : 

 

Gegevens ouder/verzorger :  

Naam en voorletter(s):                   M / V 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer thuis:  Mobiel nummer: 

Geboorteland: Nationaliteit: 

E-mailadres ouder/verzorger: 

Indien ouders gescheiden zijn, ook informatie via E-mail zenden aan de andere ouder:   O ja                    O nee 

 

Door administratie in te vullen: 

Ontvangen pasfoto Bevestiging school Toegelaten Basisschool  geïnformeerd  wie Ouders geïnformeerd 

d.d.: ja / nee  d.d. ja / nee d.d.: d.d.: 

Pasfoto 

 

 

(gelieve niet te 

bevestigen, maar 

los mee te zenden) 
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Gegevens aanmelder                                         (basisschool) 

Aangemeld door: 

Functie binnen de school:  

Naam school:  

Telefoonnummer school: Brinnummer school:  

Huidige groep leerling:  

Groepsverloop: 

 

Heeft de leerling een groep versneld:           ja /nee 

Naam leerkracht: 

E-mail leerkracht:  

 

Motivatie en creatief denken 
Eventuele toelichting: Mate waarin van toepassing 
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1 Is leergierig      

2 Heeft een goede concentratie      

3 Laat creativiteit zien in het werk en het vinden van oplossingen      

4 Heeft een brede algemene ontwikkeling      

5 Is sociaal vaardig      

6 Presteert op het niveau dat van hem/haar verwacht mag worden      

7 Heeft een goede werkhouding      

8 Is in staat theoretische kennis in praktijk te brengen      

9 Kan goed samenwerken met de docent en met medeleerlingen      

10 Durft voor zijn eigen mening op te komen      

 

Overige informatie 
 

 

 

 

Ondergetekende meldt bovenstaande leerling aan voor deelname aan de Octoplus-masterclass en de ouders zijn 

bereid een onkostenvergoeding a € 100,- te voldoen. 

De ondergetekende ouder/verzorger is bekend met de voorwaarden tot deelname en accepteert deze. 

 

Plaats: ………………………………………………… Datum: ………………………… 

 

 

Naam ouder/verzorger:……………………………… Naam docent: ………………….……………………. 

 

 

 

Handtekening: Handtekening: 

 


